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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0686/2011 της S.M., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα 
λήψης διορθωτικών μέτρων για τη μείωση της ραδιενεργού μόλυνσης κοντά 
στο εργοστάσιο χημικών Amurco (Bacău, Ρουμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εξηγεί ότι στον χώρο εναπόθεσης αποβλήτων φωσφογύψου κοντά στο 
εργοστάσιο χημικών Amurco υπάρχει πλουτώνιο-210, το οποίο θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
της τοπικής κοινότητας.  Η αναφέρουσα προτείνει να καλυφθεί ο χώρος εναπόθεσης και να 
υπάρχει συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας των προϊόντων του 
εργοστασίου που προορίζονται για πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

 Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι στον χώρο εναπόθεσης αποβλήτων φωσφογύψου κοντά στο 
εργοστάσιο χημικών Amurco στο Bacau της Ρουμανίας υπάρχει πλουτώνιο-210 (Pu-210) και 
ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία της τοπικής κοινότητας. Το πλουτώνιο-210 είναι ραδιενεργό, 
καρκινογόνο στοιχείο. Μόρια αποβλήτων που μεταφέρονται με τον άνεμο μπορούν να 
εισέλθουν στους πνεύμονες των κατοίκων που διαμένουν κοντά, ανεξαρτήτως της απόστασης 
που τους χωρίζει από το εργοστάσιο.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων κρουσμάτων καρκίνου λόγω των
αποβλήτων, η αναφέρουσα ζητεί ο χώρος εναπόθεσης να καλυφθεί με ειδική αδιάβροχη 
μεμβράνη και να επιχωματωθεί κατά 2-3 εκ.  Η αναφέρουσα θεωρεί, επίσης, ότι για τον 
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σκοπό αυτόν πρέπει να διατεθούν μη επιστρεπτέα κεφάλαια. Επιπλέον, προτείνει να 
υποβάλλονται συστηματικά σε ελέγχους ραδιενέργειας όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς 
πώληση στην ΕΕ. Διατείνεται ότι οι άνεμοι πνέουν συνήθως προς τα νότια και ότι, μετά το 
ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986, τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά με χώρα προέλευσης 
την Τουρκία περιείχαν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δεδομένου ότι το ισότοπο πλουτώνιο-210 δεν υφίσταται ως χημικό στοιχείο, φαίνεται ότι έχει 
γίνει κάποιο λάθος κατά τη σύνταξη της αναφοράς (ή κατά τη μεταφορά της) με αποτέλεσμα
το ανύπαρκτο πλουτώνιο (Pu-210) να αντικατέστησε λανθασμένα το πολώνιο (Po-210).

Ο φωσφογύψος συνιστά απόβλητο που προέρχεται από την παραγωγή λιπασμάτων 
(βιομηχανία φωσφόρου) και αντιπροσωπεύει το γνωστό θέμα των ραδιενεργών υλικών που 
απαντούν στη φύση. Η αποκατάσταση των εν λόγω απορριμμάτων εξαρτάται από την 
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή Bacau, για την οποία έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά 
με τη ραδιενέργεια· βλ. για παράδειγμα την παρουσίαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ean-
norm.net/lenya/ean_norm/images/pdf/workshop_4/praesentationen/Botezatu.pdf

Εναπόκειται, επομένως, στις ρουμανικές αρχές να εξετάσουν την εν λόγω περίπτωση, να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα και να αποφασίσουν για τη λήψη τυχόν μέτρων
(συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της τοποθεσίας). Σε περίπτωση ενδεχόμενης 
αποκατάστασης της τοποθεσίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι μη ραδιολογικές 
περιβαλλοντικές πτυχές.

Το δεύτερο μέρος της παρούσας αναφοράς αναφέρεται στη μόλυνση που προκλήθηκε στην 
Τουρκία από το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986. Είναι γνωστό ότι τμήματα της Τουρκίας 
επλήγησαν από το ατύχημα σε βαθμό ώστε να προκληθούν τότε «υψηλά» επίπεδα μόλυνσης 
σε τρόφιμα (λ.χ. σε περιοχές όπου καλλιεργούνται φουντούκια και τσάι κοντά στον Εύξεινο 
Πόντο). 

Επί του παρόντος, το ενδεχόμενο μόλυνσης αποτρέπεται μέσω της διενέργειας ελέγχων στα 
τρόφιμα που εισάγονται από την Τουρκία στην ΕΕ. Οι σχετικοί κανονισμοί της ΕΕ που 
ισχύουν στον τομέα αυτόν είναι οι εξής: οι κανονισμοί 733/2008/ΕΚ1 και 1048/2009/ΕΚ2 του 
Συμβουλίου, καθώς και οι κανονισμοί 1609/2000/ΕΚ3 και 1635/2006/ΕΚ4 της Επιτροπής.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν χρειάζεται να αναλάβει 
περαιτέρω δράση στην προκειμένη περίπτωση.

                                               
1ΕΕ L 201 της 30.07.08, σελίδα 1.
2ΕΕ L 290 της 06.11.09, σελίδα 4.
3ΕΕ L 185 της 25.07.00, σελίδα 27.
4ΕΕ L 306 της 07.11.06, σελίδα 3.
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